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Szczęśliwego i błogosławionego
Nowego Roku!

Fot. Oliver Rütten

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Zwyciężać z Chrystusem
Mili Bracia i Siostry,
w nowym roku życzę z całego serca błogosławieństwa Bożego, odczuwania bliskości,
wspierającej obecności i miłości oraz przeżywania łaski Bożej.
Przełom roku jest okazją do refleksji i zadania sobie pytania: Jak daleko doszedłem na
drodze do mojego celu? Do tego jest prosty miernik. Wyobraźmy sobie, że zbliżamy się do
jakiegoś domu: na początku cel wydaje się jeszcze mały, można go przysłonić palcem. Im
jednak bardziej się zbliżamy, tym staje się większy i coraz bardziej rozpoznawalny.
Naszym celem jest być na wieki u Pana. Czy w minionym roku zbliżyliśmy się do tego
celu? Czy Pan Jezus jest dla nas większy niż jeszcze przed rokiem? Czy bardziej rozpoznajemy Jego postawę i usposobienie? Do zmierzania naprzód pomocne jest wytyczanie sobie
celów etapowych. Takim celem etapowym było na przykład nasze motto z 2014 roku: „Z
miłością do dzieła” lub też dewiza: „Radość w Chrystusie” z roku ubiegłego.
Teraz uczyńmy kolejny krok. Bóg daje nam poprzez słowo i sakrament siłę do zwyciężania
tego, co nas od Niego dzieli. W tym boju daje nam siłę do zwyciężania. Chcemy zwyciężać z
Chrystusem. Chrystus nam pomaga:
■ z wyciężać zło. On nie usunął zła z tego świata, ale nad nim zapanował i je pokonał. Nic
nie może powstrzymać Chrystusa od ocalenia tych, którzy Jemu ufają;
■ z wyciężać strach. Kiedy paraliżuje nas strach przed przyszłością lub przed decyzjami,
wtedy Jezus Chrystus jest obecny, aby nas prowadzić;
■ z wyciężać samych siebie: naszą dumę, która powstrzymuje nas przed przyjęciem pomocy Bożej; nasze osądy, które powstrzymują nas od miłowania bliźniego; naszą potrzebę
bezwzględnego mówienia tego, co myślimy.
Jak możemy zwyciężać z Chrystusem? Wierząc w prawdę Chrystusa, żyjąc według Jego
wzoru, trwając przy Nim niezłomnie i zabiegając o jedność we wspólnocie.
Oto niektóre przesłania związane z naszym nowym mottem na rok 2016. Na zrealizowanie ich mamy cały rok czasu – cały rok do zrobienia kolejnego kroku przybliżającego nas do
naszego celu. Uczyńmy rok 2016 rokiem zwyciężania z Chrystusem!

Wasz
Jean-Luc Schneider
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Fot. Kościół Nowoapostolski Argentyna

Słowo i wiara / miejsce

Ameryka Południowa

P

ołudniowoamerykańska podróż Głównego
Apostoła późną jesienią 2015 roku zawierała dwa dominujące wydarzenia: 1 listopada
Główny Apostoł przeprowadził nabożeństwo dla
zmarłych w Fortalezie/Brazylia, a 25 października
w Buenos Aires/Argentyna przeniósł w stan spoczynku apostoła okręgowego Norberta Passuni,
który 40 lat sprawował różne urzędy kościelne, a na
jego następcę powołał dotychczasowego apostoła
okręgowego pomocniczego Enrique Minio (55 l.).
Do obszaru działania nowego apostoła okręgowego
należą takie kraje, jak: Argentyna, Chile, Paragwaj
i Urugwaj. Na tym nabożeństwie biskup Guillermo
Canessa (60 l.) został też ustanowiony apostołem
dla Argentyny. W przemowie przed przeniesieniem
w stan spoczynku Główny Apostoł stwierdził, że
apostoł okręgowy Norberto Passuni z wielką roztropnością prowadził Kościół w Ameryce Południowej w trudnych czasach i częstokroć przy skomplikowanych uwarunkowaniach w różnych krajach.

Nabożeństwo
25 października 2015
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Miejsce: Buenos Aires/Argentyna
Pieśń: Boże wielki, pełnyś chwał
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi Fehlbaum, Kolb, Montes de Oca,
Passuni i Woll, apostoł okręgowy pomocniczy
Minio oraz apostołowie Bianchi, Ernst,
Franco i Zanotti
Uczestnicy: ok. 24 300
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Fot. Kościół Nowoapostolski Argentyna

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

N

ie możemy wymagać tego,
żeby nasza młodzież miała
takie same obciążenia, jak
my mieliśmy. Młodzi ludzie dzisiaj nie
żyją w czasach naszej młodości. Niech
nie będzie dla nas problemem to, gdy
oni żyją w swojej wierze w inny sposób niż my żyliśmy.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 25.10.2015 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

On może ci pomóc i On ci pomoże!
W Liście do Rzymian Apostoł Paweł mówi o zadaniach zboru. Nasze dzisiejsze słowo biblijne jest małą
częścią tego wywodu. Zbór powinien dostrzegać określone zadania. Nie chodzi tu o służbę apostoła czy o służbę innego duchownego, ale o służbę zboru. Do każdego
z nas kierowane są słowa: „Wspierajcie świętych w potrzebach”.

Potrzeby mojego brata, mojej siostry,
są moimi potrzebami!

K

Słowo biblijne: List do Rzymian 12, 13. 14

„Wspierajcie świętych w potrzebach,
okazujcie gościnność. Błogosławcie tych,
którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie”.

Zadanie dla całego zboru

M

ili bracia i siostry, dziś jest szczególny dzień, ponieważ dziś apostoł
okręgowy przechodzi w stan spoczynku, a na jego następcę będzie
powołany apostoł okręgowy pomocniczy. Ponadto otrzymacie również nowego apostoła.
Poza tym to nabożeństwo ma nas przygotować na przyszłą niedzielę, kiedy będziemy pamiętać o zmarłych. Jak
widzicie bogaty program! Teraz ktoś mógłby pomyśleć:
„A gdzie jest miejsce dla moich trosk i zmartwień. Jestem zupełnie drugorzędny!”. Mili bracia, miłe siostry:
nie jesteśmy w przedsiębiorstwie. Tu nie ludzie stoją na
czele, ale Jezus Chrystus. A Chrystus o tobie nie zapomni! On daje nam nowych sług, którzy służą Jemu i nam.
8
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On chce zbawić wiele dusz na tamtym świecie i do tego
przygotowuje drogi. Dlatego o tobie nie zapomni. Pomyślcie o wydarzeniu, gdy Pan Jezus był w drodze do
domu Jaira, którego córka umierała (Łuk 8, 42) – nagła
potrzeba, gdyż dziewczynka umierała. Ale Pan Jezus po
drodze znalazł czas, żeby pomóc kobiecie, która chorując od dwunastu lat, dotknęła Jego szaty, żeby zostać
uzdrowioną. A gdy jej pomógł, to szedł dalej do Jaira,
żeby jego córkę przywrócić do życia. On mógł jedno i
drugie: chorej kobiecie darować zdrowie i wskrzesić
umarłą dziewczynkę.
Powtórzę raz jeszcze: Pan Jezus o tobie nie zapomni!
On ci pomoże, On cię ocali! On jest Panem! Jego miłość
nie zna granic. Jego moc nie zna granic. On cię kocha.

to to są ci „święci”? To jest całkiem proste:
Świętymi są ci, którzy zostali uświęceni poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, którzy są uświęcani poprzez działanie Ducha Świętego w słowie i sakramentach. Święci nie są doskonałymi, ponieważ nie ma
doskonałych. Świętymi są nasi bracia i siostry, których
mamy wspierać w potrzebach.
Można by powiedzieć: „Ale jakie potrzeby ma mój
brat, moja siostra? Gdybym o tym wiedział, to mógłbym
pomóc, ale ja przecież tego nie wiem!”. Nie martwcie
się, Pan Jezus daje nam radę w tej sprawie: „Wszystko,
cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. (Mat 7, 12) A więc potrzeby mojego brata, mojej
siostry, są moimi potrzebami!
Jakie istnieją potrzeby, czego potrzebujemy?
Potrzebujemy miłości i wsparcia. Chcielibyśmy,
żeby nasz bliźni, nasz brat, nasza siostra, nas kochali, żebyśmy mogli z nimi dzielić naszą radość i zmartwienie.
Wspierać w potrzebach naszego brata i naszą siostrę
oznacza więc okazywać im naszą miłość i mieć udział w
ich życiu, w ich troskach i w ich radościach. Tak, jakbyśmy my chcieli, żeby się do nas zwracali i mieli udział
w naszym życiu. Częstokroć się o tym zapomina. Sądzi
się, że własne troski i zmartwienia są tak poważne, że pochłaniają całą naszą uwagę, a przy tym przeoczamy brata
i siostrę w zborze, którzy w ich potrzebach zasługują na
taką samą uwagę. Moja siostra również oczekuje, że kapłan jej pomoże, dlatego nie mogę obstawać przy tym,
że mój problem jest poważniejszy niż wszystkie inne.
Ja potrzebuję wsparcia, ale ona tak samo. Nie mogę absorbować sług tylko z tego powodu, że moją potrzebę

uważam za największą. Muszę się dzielić, ponieważ
wszyscy potrzebują miłości i wsparcia.
Każdy z nas potrzebuje też łaski. Oczekujemy od
naszego brata i naszej siostry, że wybaczy nam nasze
błędy, że nie będzie już dłużej mówić o tym, co złego
uczyniliśmy i gdzie popełniliśmy grzech. Straszne jest,
gdy po dziesięciu latach mówi się jeszcze o naszej przeszłości! U Boga już dawno zostało odpuszczone, a w
zborze jeszcze się o tym mówi…
Koniecznie potrzebujemy tego, żeby ustała gadanina,
żeby nie mówiło się już o błędach przeszłości. Czy jesteś
świadomy, że twój brat i twoja siostra oczekują tego samego? – żebyśmy w końcu przestali wyciągać stare grzechy! Wspierajmy ich w potrzebach i pozwólmy dojść do
głosu łasce i wybaczeniu.
Czego jeszcze potrzebujemy?
Pragniemy przeżywać na nabożeństwie bliskość
Boga. Do tego potrzebna jest atmosfera spokoju oraz niezbędna jest zgoda w zborze. Gdy w zborze występują napięcia i konflikty, wtedy przeżywanie Boga przychodzi
z trudem. To się odczuwa, gdy przybywa się do zboru, w
którym są konflikty. Wówczas nie jest łatwo kapłanowi
wypełnić swoje zadanie i przeprowadzić nabożeństwo, a
zborowi jest trudno mieć radość z tej służby.
Pragniemy przeżywać bliskość Boga w Jego domu.
W tym celu jest niezbędne, żeby w zborze panowała atmosfera spokoju i zgoda. Nie wiem, jak to jest tutaj w
Ameryce Południowej, ale w Europie istnieje choroba.
Gdy powstaje konflikt, wtedy natychmiast się rozprzestrzenia – w zborze, w Internecie, na Facebooku – każdy
ma wiedzieć, co się dzieje i w ten sposób atmosfera w
zborze się zatruwa.

Gdy w zborze występują napięcia
i konflikty, wtedy przeżywanie Boga
przychodzi z trudem.

N

ie rozprzestrzeniajmy konfliktów, ale postępujmy odpowiedzialnie. Jesteśmy odpowiedzialni
wobec Boga i zboru za to, żeby został zachowany spokój i panowała zgoda. Czyńmy wszystko, żeby
konflikty były rozwiązywane – bez mówienia o tym połowie świata.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Bóg nas przyjął, pomimo że byliśmy obcymi.
Nie zapominajmy o tym!

To było kilka wskazówek odnośnie tego, jak wspierać w potrzebach świętych, naszych braci i siostry.

W

słowie biblijnym następnie jest wezwanie:
„okazujcie gościnność”. Gościnność oznacza
pozwolenie obcemu na udział w tym, co się
posiada. Obcymi są ci, którzy są inni niż my. Bóg chce,
żebyśmy się z nimi dzielili. On daruje nam swoje zbawienie. Ale On chce je darować także innym; tym, którzy
są odmiennymi, którzy są dla nas obcymi. Dzielmy to z
nimi! Z pewnością już zauważyliśmy, że również byliśmy obcymi: (Ef 2, 12) nie mieliśmy udziału w Królestwie Bożym, brakowało nam wszystkiego. Brakowało
nam uświęcenia, którego się potrzebuje, żeby mieć społeczność z Bogiem. Ale Bóg nas przyjął, pomimo że byliśmy obcymi. Nie zapominajmy o tym! Dlatego też i my
powinniśmy przyjmować obcych i dzielić z nimi zbawienie, które stało się naszym udziałem. To oznacza, że nie
żałujemy zbawienia tym, którzy kroczą odmienną drogą.
10
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Pomyślcie o pierwszych chrześcijanach. Byli Żydami, którzy żyli w Zakonie Mojżeszowym i musieli go
przestrzegać. Gdy apostołowie pewnego dnia powiedzieli do nich, że także poganie mają otrzymać zbawienie, bez przestrzegania zakonu, wtedy można sobie wyobrazić, że niektórzy mieli z tym problem. Dla nas nic
dziwnego, ale wówczas z tego powodu powstały poróżnienia i spory.

K

ażdy z nas ma swoją historię, swoją przeszłość.
Nie możemy Bogu narzucić, żeby kazał przeżywać drugiemu to samo, co nam, żeby ten drugi
brał udział w tym samym, co ja, zanim dostąpi zbawienia, żeby był tak samo sprawdzany, jak ja, a także tak
samo długo wierzył, zanim zostanie zbawiony.
Bracia i siostry, nie możemy wymagać tego, żeby
nasza młodzież miała takie same obciążenia, jak my mieliśmy. Młodzi ludzie dzisiaj nie żyją w czasach naszej
młodości. Niech nie będzie dla nas problemem to, gdy

oni żyją w swojej wierze w inny sposób niż my żyliśmy.
Jeśli miłujemy drugiego, wtedy się cieszymy, gdy dzisiaj
poprzez święte pieczętowanie otrzymuje to samo zbawienie, co my, którzy już 30 lub 40 lat jesteśmy chrześcijanami nowoapostolskimi. Radujemy się, że dusze,
które w przyszłą niedzielę dostąpią świętego pieczętowania, tak samo otrzymają dostęp do Królestwa Bożego,
jak my. Akceptujmy to, że Bóg daruje obcym to samo,
co nam. Ufajmy sprawiedliwości Bożej. Bóg nie czyni
żadnego błędu. Bądźmy dostatecznie pokorni, żeby akceptować to, że Bóg daruje naszemu bliźniemu to samo,
co nam. Poza tym z tego rodzaju gościnnością, przyjaźnią wobec obcego, związane jest też błogosławieństwo.
Gościnność pomaga nam dostrzegać to, co istotne. Co
jest decydujące dla naszego zbawienia? Wiara, miłość i
nadzieja. W tym powinniśmy być niezmienni. Wszystko
inne jest znacznie mniej ważne.
Niekiedy sądzimy, że przestrzeganie reguł i zarządzeń wystarczy nam do zbawienia, ale to jest błąd. To, co
decyduje o zbawieniu, to wiara w Słowo Boże i czynienie według niego, przyjmowanie sakramentów i wypełnianie naszego ślubowania, które złożyliśmy Bogu oraz
pozostanie wiernym Chrystusowi i Jego ewangelii aż do

końca. Wszystko inne jest znacznie mniej ważne. Życie
z obcymi, z tymi, którzy są inni, którzy należą do innego
pokolenia, którzy mają inne pochodzenie, pomaga nam
naszą uwagę skierować na to, co jest centralne i decydujące dla naszego zbawienia.

O

statni punkt: „Błogosławcie tych, którzy was
prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie”.
Trudne zadanie! Łatwo można to wygłaszać,
gdy samemu nigdy nie przeżyło się prześladowania, ale
kiedy to nas osobiście dotyka, to natychmiast wygląda to
zupełnie inaczej.
Wasz apostoł okręgowy zorganizował mi spotkanie
z braćmi i siostrami, którzy przeżyli coś takiego. Muszę
powiedzieć, że czuję się całkiem małym w obliczu tego,
co ci bracia i siostry przeżyli, a pomimo to pozostali
wierni. Podziwiam ich, jestem dla nich pełen szacunku i
dziękuję Bogu za to, że mamy takie wzorce. Wtedy człowiek staje się pokorny.
Jak możesz błogosławić kogoś, kto cię prześladuje?
Z mocą Bożą jest to możliwe. Najpierw trzeba sobie
uświadomić, że tacy ludzie też są ofiarami. Pan Jezus
na krzyżu prosił swego Ojca: „Ojcze, odpuść im, bo nie
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

wiedzą, co czynią”! (Łuk 23, 34) Mówił o tych, którzy
Go zabijali. On wiedział, że byli ofiarami złego, narzędziami w ręku złego. Oni nie wiedzieli, co czynią. To
dotyczy tych wszystkich, którzy dziś czynią zło. Oni są
ofiarami ducha diabelskiego. Jestem świadomy, że nie
od razu jest to rozpoznawalne, ale staje się widoczne w
świetle Ducha Świętego.

D

ecydujący jest też drugi punkt: Pomyślmy o
tym, jaki mamy cel. Naszym celem jest zbawienie, wybawienie od złego. Pragniemy odnieść
zwycięstwo. Nie czynimy jednak tego, gdy zwalczamy
ludzi, kiedy zadajemy cierpienie temu, kto nam je zadał.
To w ogóle nie pomaga. Nie mówię tutaj o sprawiedliwości, to jest inny temat. Zbawienie, zwycięstwo nad złem,
pochodzi wyłącznie od Chrystusa. W jaki sposób przyczyniamy się do odniesienia zwycięstwa w Chrystusie?
W ten sposób, że dopomagamy, aby nasz bliźni dostąpił zbawienia, doprowadzając go do Jezusa Chrystusa.
12
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Wówczas będzie mógł być zbawiony, tak jak my. Tenże
bliźni jest taką samą ofiarą złego, jak my. Pragniemy
uwolnić się od złego i życzymy bliźniemu, żeby również
został od tego uwolniony. Stąd też pozostańmy wiernymi
pomimo doświadczania zła. Poprzez naszą wiarę, naśladownictwo Chrystusa, poprzez głoszenie ewangelii słowami, jak również naszym zachowaniem oraz poprzez
nasze modlitwy, jesteśmy błogosławieństwem także dla
tych, którzy nas prześladują. Zadanie dla całego zboru.
To, co obowiązuje tu na ziemi, obowiązuje też na
tamtym świecie. Miłujmy tych, którzy odeszli przed
nami i módlmy się za nich, żeby mogli wypełnić swoje
zadanie. Przebaczajmy naszym braciom i siostrom, którzy są już na tamtym świecie i nie mówmy więcej o tym,
co niewłaściwie robili za czasu swego życia na ziemi.
Starajmy się, żeby w zborze panowała atmosfera pokoju
i zgody, tak żebyśmy mogli przeżywać Boga pośród nas.
Życzymy niezbawionym duszom, aby zostały
ochrzczone i pieczętowane, i otrzymały to samo, co my

otrzymaliśmy, nawet w takim przypadku, gdy ich droga
przebiegała zupełnie inaczej niż nasza. Wśród nich być
może są tacy, którzy prześladowali nas tu na ziemi;
módlmy się także za nich w świadomości, że byli ofiarami złego.
To nie jest zadaniem tylko Głównego Apostoła czy
apostoła okręgowego, ale to jest zadaniem nas wszystkich. Gdy będziemy wypełniać to zadanie, to przeżyjemy błogosławieństwo Boże i radość w Chrystusie.
Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł
kontynuował:

G

dy obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy,
wtedy czynimy to z wdzięczności wobec Jezusa
Chrystusa. On tak często już nam odpuszczał
i nigdy nie wyciąga błędów z przeszłości. Wyobraźcie
sobie, że na każdym nabożeństwie słyszymy: „Pomyśl o
tym, co zrobiłeś!”. To byłoby straszne! Ale tak nie jest.

Apostoł okręgowy
Norberto PassunI
Na niektóre pytania nie otrzymamy dziś zadowalającej odpowiedzi. Ale Bóg otwiera okno i
pozwala nam wejrzeć w świat, w którym są udzielane
odpowiedzi na wszystkie pytania.

Apostoł okręgowy
Raúl Montes de Oca
Tak to już jest, że na wiele
spraw nie mamy odpowiedzi.
To jednakże nie oznacza, że
odpowiedź nie istnieje: Pan ma odpowiedź i to jest
pocieszające.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Nie wspomina się o tym ani słowem. Jaka łaska! Okażmy wdzięczność Chrystusowi za tę łaskę i odpuszczenie.
Przygotujmy się też do nabożeństwa dla zmarłych.
Dusze z tamtego świata, tak jak my, mają otrzymać zbawienie. Częścią naszego przygotowania niech będzie to,
że stworzymy w zborze atmosferę pokoju. Dusze mają
przeżyć Pana pośród nas. Z ludzkiego punktu jest to zrozumiałe, że w zborze występują konflikty i napięcia, ale
czy nie sądzicie, że jest już czas, żeby zakończyć konflikty i powiedzieć: „Koniec z tym!”? Zaakceptuj swojego bliźniego i powiedz jemu: „Przestańmy już i pogódźmy się”. Pan Jezus czeka na to, że uczynisz ten krok.
Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś się odważył Panu
powiedzieć: „Nie, tego nie chcę!”. To jest też apel do
małżeństw, do mężczyzn i kobiet, do dzieci i rodziców,
do wnuków, do grona duchownych, do chóru, do całego zboru. Któż chciałby powiedzieć do Pana Jezusa: „Ja
tego nie zrobię!”?
Przebaczmy i zawrzyjmy pokój!
14
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Fot. Kościół Nowoapostolski Argentyna

Nawet jeśli czujesz się samotny, nie jesteś samotny.
Jeden zawsze jest przy tobie,
Bóg. On powierza ciebie
swoim aniołom. – Te słowa
stały się szczególnie jasne dla
pewnej siostry w wierze w sytuacji zagrażającej życiu.

główny Apostoł składa serdeczne życzenia
przeniesionemu w stan spoczynku apostołowi okręgowemu
passuni (u góry z prawej), jego następcy – apostołowi
okręgowemu Minio (u dołu z lewej) oraz ordynowanemu
apostołowi canessie (u dołu z prawej)

ZASAdNIcZE MyślI
Jesteśmy współodpowiedzialni za pomyślność zboru i akceptujmy inność bliźniego.
Tych, którzy nas ranią, doprowadzajmy do
Jezusa Chrystusa, żeby zostali uwolnieni
od złego.

Fot. Bettina Neubauer

Jestem
przy tobie

Z

asznurowałam sobie buty, żeby wyjść do pracy
na drugą zmianę. Gdy
się wyprostowałam,
przeszył mnie straszliwy ból promieniujący od klatki piersiowej do dolnej szczęki. W przededniu podczas kolacji mocno się zakrztusiłam, więc pomyślałam, że stąd
ten ból. Nie miałam jednak zbytnio
czasu, ponieważ bardzo śpieszyłam
się na dyżur.
Podczas pracy moje dolegliwości
stawały się coraz bardziej dokuczliwe, a wręcz nie do wytrzymania, dlatego po dyżurze natychmiast udałam
się do lekarza pogotowia ratunkowego. Tam zostałam skierowana do
szpitala, gdzie przeprowadzono badania. Nie stwierdzono jednak nic
szczególnego, więc wróciłam do domu. Dni mijały, a ból nie ustępował.
Niedługo później miałam rutynowe badania z powodu dolegliwości sercowych. Miałam złe przeczucia. Spełniły się moje czarne myśli. Na podstawie wyników badań
zostałam przyjęta na oddział. Następnie wszystko toczyło się jak
w kalejdoskopie. Po konsultacji

ordynatora zostałam skierowana do
specjalistycznej kliniki na natychmiastową operację. Podczas gdy powiadamiano moją rodzinę, ja byłam
już transportowana helikopterem do
kliniki.
Tam byłam wożona z jednych badań na drugie. Do końca tak naprawdę nie wiedziałam w czym rzecz,
a mój strach potęgował się z każdą
chwilą. Nagle podano mi słuchawkę
telefoniczną. Telefonował mój szwagier, który jest diakonem w naszym
zborze.
Nie pamiętam już dokładnie, co
jemu opowiadałam, ale na pewno powiedziałam o moim wielkim strachu.
„Ty nie jesteś sama” – powiedział do
mnie. W tym momencie wydawało mi się, jakby gdzieś otworzyły się
wielkie drzwi i rzesza aniołów szła w
moim kierunku.
Tak, nie jestem sama – nasz Ojciec
Niebieski czuwa nade mną! Bracia i
siostry w wierze pamiętają o mnie i
wstawiają się za mną w modlitwach.
To, w tej pełnej niepewności sytuacji,
w jakiej się znalazłam, dodawało mi
sił do przetrwania przygotowań do
operacji. Dziękuję, miły Boże!
01 / 2016
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Fot. Kościół Nowoapostolski Argentyna / archiwum

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 18.01.1951
Zawód wyuczony: Handlowiec
Apostoł od: 29.08.2009
Obszar działania: Argentyna Południowa, Chile Południowe oraz okręgi w prowincji
Buenos Aires

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Norberto Bianchi przy ołtarzu (z lewej)
i podczas pożegnania po nabożeństwie
w jednym z argentyńskich zborów

apostoł
Norberto Pablo Bianchi

„Niewiasto, wielka jest wiara twoja”
Apostole, czy działasz w jakichś zespołach kościelnych, jeśli tak, to przy jakich projektach?
Tak, należę do zespołu redakcyjnego angielskojęzycznej
myśli przewodniej na nabożeństwa. Aktualnie czekam,
aby zostały mi przysłane słowa biblijne, na podstawie których rozwijam myśli, wzbudzane przez Ducha Świętego.

Czego sobie życzysz dla zborów, które obsługujesz duszpastersko?

Jak często spotykasz Głównego Apostoła?

Moim życzeniem jest, aby wszyscy powierzeni mi wierni
osiągnęli godność na dzień ponownego przyjścia Pana.

Z reguły raz w roku, kiedy odwiedza obszar działania naszego apostoła okręgowego albo kiedy otrzymuję zaproszenie do udziału w nabożeństwie w innym obszarze.

Czy jest jakiś wzór, który wywarł na ciebie szczególny wpływ, że stałeś się tym sługą, którym jesteś obecnie?

Czy często podróżujesz? Jakie kraje i regiony
obsługujesz duszpastersko?

Miałem wielu nauczycieli, ale tym, który bez wątpienia
wpłynął na moje całe życie, był mój ojciec, apostoł okręgowy Pablo Bianchi. Wielu mówi, że jesteśmy bardzo
podobni do siebie, co dla mnie jest wielkim zaszczytem.

Jestem jedynym apostołem naszego Kościoła terytorialnego, który nie mieszka na stałe w Buenos Aires. Moje
miejsce zamieszkania jest w mieście Bariloche, oddalonym o 1600 kilometrów od argentyńskiej stolicy Buenos Aires. Stamtąd obsługuję leżącą na południu całą
Patagonię. Najbardziej odległym zborem jest Ushuaia,
który jest też najbardziej na południe położonym zborem
świata. Ponadto obsługuję również południową część
Chile, centralną prowincję Buenos Aires i trzy podokręgi
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aglomeracji Buenos Aires – ogółem sześćdziesiąt zborów,
a odległość pomiędzy krańcowymi zborami wynosi ponad
3000 kilometrów.

NASZA RODZINA

01 / 2016

Apostole, ile czasu pozostaje ci dla twojej
rodziny?
Z reguły dwa tygodnie w miesiącu bez przerwy jestem w
podróży, a w pozostałych tygodniach jestem w domu tylko
w dni robocze, ponieważ na weekendy ponownie udaję się
w podróż.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa w Buenos Aires
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider przywitał braci i siostry, którzy w ostatnim czasie stracili bliską osobę (małżonka, dziecko, rodzica) w szczególnych okolicznościach.
W zakrystii my apostołowie zaobserwowaliśmy, jak to
spotkanie poruszyło Głównego Apostoła. Po kilku minutach ciszy i zadumy ze wzruszeniem powiedział, że podziwia wiarę tych braci i sióstr. W obliczu takiej wiary czuje
się całkiem mały i więcej niż raz pytał siebie, czy potrafiłby
znieść takie obciążenie. Słowa Głównego Apostoła skłoniły nas do refleksji. Tak, my również to przeżywamy jako
słudzy Boży, że kiedy odwiedzamy wiernych, żeby ich pocieszyć i wesprzeć w ich sytuacjach życiowych, ostatecznie sami doświadczamy wzmocnienia.
Krótko po powołaniu na urząd apostoła po raz pierwszy
udałem się z wizytą do miasta Coronel Suárez, należącego
do mojego obszaru działania, a odległego o 550 kilometrów od stolicy Buenos Aires. W tamtym regionie mieszka
wielu imigrantów, dawnych niemieckich osadników znad
Wołgi. Coronel Suárez ma bogatą historię nowoapostolską. Tam w 1938 roku przez Głównego Apostoła pomocniczego Schlaphoffa został wyświęcony trzeci kościół w Argentynie. Tam mieszkał też apostoł Eduardo Gantner. Jego
błogosławiona praca do dziś jest odczuwalna w regionie.
W pewne sobotnie przedpołudnie z pasterzem udaliśmy się na odwiedziny duszpasterskie. Po zaplanowanych

odwiedzinach pasterz powiedział do mnie, że po tygodniowym nabożeństwie pewna niewidoma, starsza siostra
upadła i złamała biodro. Bez zwłoki udaliśmy się do niej.
Gdy weszliśmy do mieszkania, to pasterz ją przywitał.
Zareagowała natychmiast i powitała pasterza po imieniu.
(Znała głos swojego pasterza!) Po przywitaniu powiedział
do niej, że przybył z towarzyszem. Kiedy zapytała: „Kto
to jest?” – odpowiedział: „To apostoł Bianchi”. Wówczas
tak głośno wykrzyknęła, że aż się przeraziłem: „Nie zasługuję na to!”. Kiedy ochłonąłem z zaskoczenia, uklęknąłem obok jej łóżka, wziąłem ją za rękę i powiedziałem:
„Droga siostro, tym, który nie zasługuje na takie przyjęcie,
jestem ja”. W toku rozmowy powiedziała, że w dniu upadku ktoś z jej rodziny, który nie jest nowoapostolskim, do
niej powiedział: „Zobacz, przychodzisz z kościoła i jesteś
okaleczona”. Gdzie był twój Bóg, gdy upadałaś?”. Nasza
siostra jemu odpowiedziała: „Obok mnie i zapobiegł, że
nie upadłam na głowę”.
Ta chwila głęboko utkwiła w mojej duszy i tak jak
teraz Główny Apostoł, czułem się wówczas całkiem mały
wobec tej wielkiej wiary. Miły Bóg po raz kolejny mi
uświadomił, że sprawowany urząd nie jest „wstępem wolnym” do mojego zbawienia. Przeciwnie, wciąż na nowo
daje mi sytuacje, w których muszę powiedzieć to, co Pan
Jezus powiedział do niewiasty kananejskiej: „Niewiasto,
wielka jest wiara twoja”.
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Fot. © honeyflavour - Fotolia.com

Wiedza I WIARA

W

czasach starokościelnych jeszcze w II
wieku n.e. Boże Narodzenie obchodzono nie 25 grudnia, ale 6 stycznia.
Kościół Ormiański jeszcze dziś obchodzi narodziny Jezusa Chrystusa
6 stycznia. Zarazem jest to dzień, w którym przypada tradycja „Trzech Króli”. To „małe” Boże Narodzenie 6 stycznia zachowano w kalendarzu kościelnym i zmieniono jego
znaczenie. W Boże Narodzenie 25 grudnia świętuje się
ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie, a 6 stycznia obchodzi się Epifanię, Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Epifania oznacza więc objawienie się Boskości Jezusa
Chrystusa wśród ludzi.

Gwiazda z Jakuba

Święta roku kościelnego

Metafora „Gwiazda Poranna” ma swoje źródło w proroctwie wizjonera Bileama. On miał przekląć naród izraelski podczas zajmowania Kanaanu. Bileam nie mógł jednak
tego dokonać, ponieważ Bóg go powstrzymał. Tak więc
zamiast przeklinać, musiał błogosławić Izraela, przy czym
wypowiedział proroctwo: „Wzejdzie gwiazda z Jakuba,
powstanie berło z Izraela”. (IV Moj 24, 17) Sentencję tę
można interpretować dwojako: Gwiazda Boża prowadząca Mędrców ze Wschodu do Betlejem (Mat 2, 2) i Jezus
Chrystus, który o sobie mówi, „Jam jest... gwiazda jasna
poranna”. (Obj 22, 16)

Mędrcy i proroctwo z Księgi Izajasza

Epifania − Objawienie Pańskie
Bóg objawił się ludziom
w Jezusie Chrystusie
„Jak pięknie lśni jutrzenki blask...” – tymi słowami rozpoczyna się jedna
z pieśni bożonarodzeniowych autorstwa Philippa Nicolaia. Ta pieśń
wykracza poza święto narodzin Chrystusa i sięga Święta Epifanii:
Bóg przybył w Jezusie Chrystusie do nas ludzi.

18

NASZA RODZINA

01 / 2016

Mędrcy ze Wschodu, jak donosi Ewangelia Mateusza,
przybyli z kraju „wschodzącego słońca”, czyli ze Wschodu. Przed wschodem słońca Gwiazda Poranna, planeta
Wenus, świeci najjaśniej. Już w II wieku n.e. wydarzenie
związane z mędrcami wiązano ze starotestamentową przepowiednią Bileama oraz proroctwem proroka Izajasza:
„Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a
chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a
jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej
światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.
Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a
twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości,
gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów
tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zaroją się, młode

wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na
cześć Pana”. (Iz 60, 1-6)
To proroctwo mówi o wizycie pogańskich królów w
powiązaniu z objawieniem Bożym: narody przyjdą do
światłości Bożej; są królami przynoszącymi kosztowne
dary („złoto i kadzidło”), a w ich orszaku są wielbłądy.
Proroctwo wskazuje już na słowa Pana Jezusa: „Ja jestem
światłością świata” (Jan 8, 12; 9, 5) i zwraca uwagę, że
„ciemność” nie przemoże tej „światłości”. (Jan 1, 5)

Jak mędrcy stali się trzema królami
Wczesnochrześcijański teolog Tertulian (zm. po 220 r.)
na podstawie tego proroctwa postrzega mędrców jako królów. Chrześcijański uczony Orygenes (zm. ok 254 r.) po
liczbie darów rozpoznaje, że musiało być trzech królów.
To wyjaśnia, dlaczego sześć dni po Nowym Roku, czyli
6 stycznia, obchodzone jest święto „Trzech Króli”.
Stąd wziął się też zwyczaj ulicznych Orszaków Trzech
Króli oraz chodzenia dzieci z „gwiazdą” od domu do domu,
śpiewania kolęd o Trzech Królach i przyjmowania darów.
Już od ok. V w. n.e. z Trzema Królami wiąże się imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar. Później w odniesieniu do pokłonu Trzech Króli rozwinęła się symbolika okresów życia:
młodzieńca, człowieka dojrzałego, starca lub znanych
wówczas części świata: Europy, Azji i Afryki. Dlatego jeden
z nich jest czarnoskóry. W Kościele Katolickim Trzej Królowie uznawani są za świętych. Archikatedra w Kolonii, w
Niemczech, z relikwiami Trzech Króli, jest ośrodkiem kultu
i licznych legend związanych z Trzema Królami.
Wróćmy ponownie do pieśni: „Jak pięknie lśni jutrzenki blask” oraz znaczenia Epifanii upamiętniającej Boskość
Pana Jezusa. Słowa nadmienionej pieśni trafnie ilustrują
temat Epifanii:
„W postaci sługi przyszedł Syn,
Pośrednik, który zwalnia z win.
On objął wszelką władzę.
To w ludzkim ciele przyszedł Bóg
i radość, szczęście przynieść mógł,
ofiarą nam się kładzie.
On sam dał nam Ducha dary,
więc przez wiarę mamy
wolność i do pobożności zdolność…
Godność, błogość, żywot z nieba,
jak nam trzeba, Ojciec daje.
Każdy wierny to wyznaje”.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
„Jeżeli Pan zechce…”

S

zybko mija czas, biegnie dzień po dniu. Nastał
rok 2016. Leży przed nami jak świeżo zaśnieżona droga. Nie widać na niej jeszcze żadnego śladu.
Ostrożnie i roztropnie stawiamy pierwsze kroki.
Niektórzy z nas cieszą się z nowego roku, ponieważ w
minionym przeżywali trudne dni. Chcieliby zamknąć taki
rozdział życia i do niego nie wracać, bowiem przyszłość
może być tylko lepsza. Dla innych z nas miniony rok był
wspaniały. Chcieliby go zatrzymać, obawiając się, iż
nowy rok być może nie będzie już taki dobry.
Dlatego na przełomie roku nurtują nas sprzeczne
uczucia: wielkie oczekiwanie i ciekawość z jednej strony
oraz obawy i niepewność z drugiej strony. Zarówno jedno
i drugie jest zrozumiałe i wynika z doświadczeń, które
zebraliśmy w dotychczasowym życiu.
Spotykając się w nowym roku składamy sobie wzajemnie życzenia: „...wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego i zdrowia”. Wymieniamy się planami,
które snujemy albo terminami, które już są ustalone. Z
reguły dotyczy to naszych przyszłych wydarzeń, zarówno tych radosnych, jak i tych smutnych, jak na przykład
zabiegi, terapie medyczne, czy operacje.
Niekiedy rozmawiamy o przyszłości tak, jakby kierowała się ona naszymi życzeniami i oczekiwaniami. Lepiej jednak byłoby kierować się słowami z Listu Jakuba,
które dla chrześcijan powinny być skrzydlatymi słowami: „Jeżeli Pan zechce”. (Jak 4, 15) A to z tego powodu,
że nasze życie nie jest ślepym losem lub przypadkiem.
Nasze życie spoczywa w rękach Bożych. Czasami jest
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nieprzewidywalne, tak jak równanie z wieloma niewiadomymi, ale z jedną stałą, a jest nią: Bóg, nasz kochający
Ojciec Niebieski!
W świetle powyższego wtórujmy słowom wiersza
pt.: „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” z roku 1944,
autorstwa Dietricha Bonhoeffera straconego w 1945 roku:
„Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy noc przynosi cień.
Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
nie lękam się, gdy idzie nowy dzień”.

W ramach cyklu historycznego kolejna część pracy naukowej prof. dr hab. Krzysztofa
Bilińskiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

A

postoł Piotr, powołując się na własne przeżycia, nadawał
swoim słowom walor prawdziwości, ponieważ mówią o
nauczycielu Bożym. Podkreśla przy tym wartość przekazu
Bożego, który pozwala trwać w stałej, autentycznej wierze.
Apostoł Piotr przestrzegał zarazem przed fałszywymi nauczycielami, bowiem wprowadzają zgubne rozłamy i bardziej patrzą
na to, co ludzkie niż na to, co Boskie. W konsekwencji prowadzą
do zatracenia nie tylko samych siebie, ale i tych, którzy im uwierzą.
Droga rozpusty i zachłanności jest skazana na zagładę. Chodzi tutaj
o tych, którzy wprowadzają odmienną naukę i moralność. Odrzucają
oni przy tym bliskość i nieuchronność dnia Pańskiego, a jednocześnie chełpią się swoją nieprawością. Ich nauka i dawany przez nich
zły przykład gorszą wyznawców, a co więcej – tworzą karykaturę
chrześcijaństwa. Wszyscy wrogowie mogą wtedy mieć niewątpliwą
satysfakcję, widząc, że ta religia nie różni się niczym od tych, które
proponują używanie świata. Wszystko to jednak skończy się w momencie, kiedy nastąpi nieuchronny sąd Boży i niewątpliwa kara.
Apostoł Piotr wskazywał, że głównym grzechem owych fałszywych nauczycieli jest z pewnością niemoralność i brudny zysk. Atak
Autora wyróżnia ostrość, a nawet drastyczność, jest to jednak konieczne, aby wskazać jasno na zagrożenia, jakie mogą się pojawić (i
pojawiają się) w gronie prawdziwych wyznawców Jezusa Chrystusa:
„Lecz jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i teraz
pojawią się między wami fałszywi nauczyciele, którzy poczną szerzyć
zgubne błędy. Wzgardzą Panem, któremu zawdzięczają swoje ocalenie, i sprowadzą w ten sposób na siebie samych rychłą zagładę. Wielu
też, oddając się rozpuście, pójdzie w ich ślady i przez nich znieważana będzie bluźnierczo droga prawdy. Powodowani żądzą zdobycia
pieniądza, ci pseudonauczyciele będą was zwodzić zmyślonymi przez
siebie bajeczkami. Lecz wyrok potępienia już dawno został na nich
wydany, a ich zguba jest nieunikniona”. (II Ptr 2 , 1-3)
Warto zatrzymać się przy określeniu nauki, którą proponują ci
fałszywi nauczyciele. Apostoł Piotr wyraźnie wskazuje, że jest to
nauka czysto ludzka, niemająca żadnej sankcji, która pochodziłaby
ze Słowa Bożego. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z wymysłami, fantazją tyleż piękną, co ułudną i zarazem niebezpieczną,
odwodzi ona bowiem od prawdziwego przesłania, które pochodzi
tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa. Pójście za tymi zwodniczymi

nauczycielami prowadzi w konsekwencji do nieuchronnej zguby i
wiekuistego zatracenia.
Bóg jest co prawda cierpliwy, ale nie będzie bez końca patrzył
na występki swojego ludu. Apostoł Piotr pokazał to na konkretnych
przykładach: upadłych aniołów, skazaniu Sodomy i Gomory, i ocaleniu Lota. Generalnie „Tak to potrafił Pan wyrwać sprawiedliwych
z największych niebezpieczeństw, a bezbożnych zatrzymać aż do
dnia sądu na ukaranie. Kara spotka przede wszystkim tych, którzy
ulegając nieczystym pragnieniom własnego ciała, lekceważą sobie
powagę Boga”. (II Ptr 2, 9. 10)
Apostoł Piotr nie miał żadnych złudzeń co do natury błędnowierców. Uważał ich za ludzi zuchwałych, nieliczących się z nikim i
niczym, oddalających się od Boskiej władzy i prawdy na rzecz tylko
ludzkich, własnych przesłań, znieważających nawet istoty niebiańskie. Ich działania porównane są do życia bezrozumnych zwierząt,
które są skazane na schwytanie i zabicie. Najgorsza jednak wydaje
się rozpusta, jej bowiem owi nauczyciele oddają się jawnie, w biały
dzień, nie mając żadnych zahamowań. Dochodzi do tego, że nawet
spożywanie pokarmu przemienia się w orgię, a poszukiwanie rozwiązłych kobiet staje się głównym punktem poszukiwań tych właśnie ludzi. Jednocześnie kieruje nimi chciwość i chęć zysku, a uwodzą
tych, którzy są słabi, niedoświadczeni i podatni na wpływy.
Nic jednak nie powstrzyma kary, grożącej im za wszystkie te
straszne grzechy i niegodziwości. Zostaną zatem odrzuceni i potępieni przez Pana i zasilą największą otchłań: „Ludzie ci są jak wyschłe
źródła lub jak obłoki niesione wichrem. Przeznaczeniem ich mroki
ciemności. To, co głoszą, jest pełne wyniosłości, lecz pozbawione
jakiejkolwiek treści. Swoim poddawaniem się żądzom cielesnym i
wszelkim wyuzdaniem uwodzą tych, którzy dopiero co zdołali wydostać się spod wpływów ludzi pozostających w grzechach. Obiecują im wolność, podczas gdy sami są niewolnikami zepsucia. Bo
przecież człowiek jest niewolnikiem tego, czemu dobrowolnie ulega.
Jeżeli bowiem ludzie ci przez zwrócenie się do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uniknęli już raz zgubnych wpływów tego świata, a
potem znów poddali się im z całą świadomością, to ich koniec gorszy
jest, niż był początek. Lepiej byłoby dla nich w ogóle nie znać drogi
sprawiedliwości niż poznawać ją po to, by następnie odchodzić od
podanego im świętego przykazania” (II Ptr 2, 17-21)
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Katechizm

katechizm

Chrześcijanin nowoapostolski
i jego życie w wierze
Rozdział 13 − część I

22

13.1 Modlitwa

13.1.1 Modlitwy w Starym Testamencie

W wielu religiach modlitwy są wyrazem zwracania się
do istoty wyższej. Modlenie się ogólnie uznawane jest za
formę pobożności.
Chrześcijanin przez pojęcie „modlitwa” rozumie daną
człowiekowi przez Boga możliwość wejścia w powiązanie z Nim. W modlitwie wierzący doświadcza, że Bóg jest
obecny, Bóg słucha, Bóg odpowiada. W ten sposób wierzący człowiek skłania się z pokorą przed Majestatem i
miłością Bożą. Modlitwa ma ścisły związek z Duchem
Świętym. (Rzym 8, 26)
W Starym i Nowym Testamencie modlitwa jest słownym wyrazem wiary w Boga, objawiającego się jako
Stworzyciel, Żywiciel i Zbawiciel. Bóg najpierw zwrócił
się do człowieka, dlatego modlitwa jest odpowiedzią człowieka na skierowane do niego Słowo Boże.
Metafora modlitwy – „oddech duszy” – uwidacznia
nieodzowność modlitwy dla wiary. Wiara bez modlitwy
nie jest żywą wiarą. W modlitwie dochodzi do głosu miłość i szacunek do Boga. Prośby zostają przedstawiane
Bogu z przekonaniem, że Wszechmogący wszystko kieruje ku dobremu i wiecznemu zbawieniu modliciela.

Pierwsza biblijna wzmianka o modlitwie występuje w I
Księdze Mojżeszowej 4, 26: „Wtedy zaczęto wzywać imienia
Pana”. Wynika z niej zasadnicza cecha modlitwy: Człowiek
zwraca się do Boga z mocną wiarą, że Bóg go wysłucha.
Psalm 95, 6 wzywa: „Pójdźcie, pokłońmy się”. Świadectwa uwielbiania Boga znajdujemy w licznych starotestamentowych pieśniach i psalmach. Przykładem może
być Pieśń Mojżesza: „Gdyż imię Pana głosić będę, oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą! Doskonałe
jest dzieło jego, gdyż wszystkie drogi jego są prawe, jest
Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy”.
(V Moj 32, 3. 4)
Psalmista nawołuje do dziękczynienia: „Wysławiajcie
Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na
wieki!”. (Ps106, 1) Dziękowanie wiekuistemu Bogu w modlitwie poświadczane jest wysławianiem i wychwalaniem.
„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego
odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie
odbieraj mi swego Ducha Świętego! Przywróć mi radość
z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym!”.
(Ps 51, 12-14) Akurat takie prośby, obok dotyczących
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życia ziemskiego, są świadectwem tego, co ważne jest dla
wierzącego modliciela.
„Modlił się Mojżesz za lud”, (IV Moj 21, 7) gdy Bóg
z powodu szemrania Izraelitów zesłał jadowite węże. We
wstawiennictwie do głosu dochodzi miłość bliźniego i
miłosierdzie.
W Księdze Psalmów odzwierciedla się duchowe bogactwo starotestamentowych modlitw, ukierunkowujące modlitwy nowotestamentowe. Przykładem tego jest
modlitwa Anny, która przedstawiła Bogu swoją prośbę o
syna. Pismo Święte mówi: „wylałam swoją duszę przed
Panem”. (I Sam 1, 15) Jej modlitwa dziękczynna o łaskawe wysłuchanie jest wzorem dogłębnego uwielbiania
Boga i jest ściśle zbliżona do pieśni pochwalnej Marii –
„Magnificat”. (I Sam 2, 1-10; Łuk 1, 46-55)

13.1.2 Jezus uczy modlitwy
Dzięki Jezusowi Chrystusowi gruntownie zmienił się
stosunek człowieka do Boga. Na podstawie tego nowego
stosunku do Boga Pan uczy dotychczas nieznanej formy
modlitwy: Z jednej strony jest to modlitwa dziecka, które
rozmawia z Bogiem jako z miłującym Ojcem w niebie,
(Mat 6, 9) a z drugiej jest to modlitwa „w duchu i w prawdzie”. (Jan 4, 24)
Uczniowie Pana Jezusa byli wierzącymi Żydami. Stąd
obeznani byli z modlitwą. Chcieli jednak nauczyć się modlić tak, jak Pan. Jeden z uczniów poprosił Go: „Panie,
naucz nas modlić się”. (Łuk 11, 1) Wówczas Pan Jezus
zmówił modlitwę „Ojcze nasz”. (zob. KKN 12.1.7)
Niejedną wskazówkę dotyczącą modlitwy zawiera
„Kazanie na górze”: (Mat 6, 5-8) nie należy modlitwy wystawiać na pokaz i nie używać zbyt wielu słów, „gdyż wie
Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go
poprosicie”. Modlitwa powinna raczej pochodzić z serca.
Ważne aspekty modlitwy Pan Jezus uwypuklił w
trzech podobieństwach. W podobieństwie o proszącym
przyjacielu podkreśla skutek błagalnej modlitwy. (Łuk
11, 5-10) W podobieństwie o proszącej wdowie wzywa do
wytrwałości i cierpliwości w modlitwie. (Łuk 18, 1-8) W
podobieństwie o faryzeuszu i celniku pokazuje znaczenie
pokory w modlitwie. (Łuk 18, 10-14)
Wskazanie Pana do modlitwy odnośnie Jego ponownego przyjścia znajduje się w Ewangelii Łukasza 21, 36:
„Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść
przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem
Człowieczym”.

Tak więc z modlitwą związana jest też czujność w odniesieniu do ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa.

13.1.3 Modlitwy Jezusa
Ewangelia Łukasza relacjonuje, że Pan Jezus szczególnie się modlił przed ważnymi wydarzeniami:
• zanim na Niego zstąpił Duch Święty;
(Łuk 3, 21. 22)
• zanim wybrał dwunastu apostołów;
(Łuk 6, 12. 13)
• zanim określił Piotra opoką, na której zbuduje swój
Kościół;
(Łuk 9, 18-21 oraz Mat 16, 13-20)
• zanim Ojciec przemienił Go przed świadkami z tego
i tamtego świata;
(Łuk 9, 28-36)
• zanim rozpoczął swoje gorzkie męczeństwo;
(Łuk 22, 41-46)
• zanim umarł na krzyżu.
(Łuk 23, 46)
Ewangelie świadczą o bogatym życiu modlitewnym
Pana Jezusa. Częstokroć się wycofywał, aby sam na sam
rozmawiać z Ojcem. (Mat 14, 23; Mar 1, 35) Wielbił Jego
(Mat 11, 25-26) i dziękował Ojcu zanim Jego modlitwa
została wysłuchana. (Jan 11, 41. 42)
W 17. rozdziale Ewangelii Jana przekazana jest modlitwa arcykapłańska. Na podstawie wstawiennictwa modlitewnego za apostołami i Kościołem – „A nie tylko za nimi
[apostołami] proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo
uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno” (Jan 17, 20.
21) – możemy poznać, jak Jezus Chrystus jako orędownik
występuje przed Ojcem Niebieskim. (I Jan 2, 1)
Pan Jezus modlił się przed swoją męką. Uklęknął i
uniżył się pokornie pod wolę swego Ojca: „Ojcze, jeśli
chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz
twoja wola niech się stanie”. Ta modlitwa była zmaganiem duszy. Bóg nie pozostawił tego błagania bez odpowiedzi: posłał anioła i wzmocnił Jezusa. (Łuk 22, 41-44)
Nawet kiedy Pan wisiał na krzyżu, modlił się za swoich
dręczycieli. (Łuk 23, 34) Jego ostatnie słowa przed śmiercią również były modlitwą: „Ojcze, w ręce twoje polecam
ducha mego”. (Łuk 23, 46)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Jezus daje się ochrzcić
(Ewangelia Mateusza 3)

Jan Chrzciciel żyje na pustyni.
Ma odzienie z sierści wielbłądziej i skórzany pas wokół
bioder. Żywi się szarańczą i
miodem leśnym.
Wielu ludzi ze wszystkich stron
przybywa do Jana Chrzciciela. Ludzie słuchają go, wyznają swoje grzechy i dają się
ochrzcić.

Jan Chrzciciel głosi ludziom,
żeby zmienili swoje życie oraz
zwiastuje, że przyjdzie Mesjasz: „Ja was chrzczę wodą,
ku upamiętaniu, ale Ten, który
po mnie idzie, jest mocniejszy
niż ja; jemu nie jestem godzien
i sandałów nosić; On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Gdy Jan Chrzciciel po raz kolejny chrzci w Jordanie, przybywa również Pan Jezus. On
jest tym Mesjaszem.
Pan Jezus chce, żeby także
Go ochrzcił, ale Jan nie chce
tego uczynić: „Jak mogę Cię
ochrzcić? To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie. Dlaczego
przychodzisz do mnie?”.
Wtedy Pan Jezus jemu odpowiada: „Uczyń to, aby

wypełniła się wszelka sprawiedliwość”.
Tak więc Jan chrzci Pana Jezusa, tak jak go prosił.
Po chrzcie Pan Jezus wychodzi z wody. Otwierają się
niebiosa i zstępuje na Niego
Duch Święty w postaci jakby
gołębicy.
Rozlega się też głos z nieba:
„Ten jest Syn mój umiłowany,
którego sobie upodobałem”.

Jan Chrzciciel chrzcił ludzi ku upamiętaniu, aby się
nawrócili i wierzyli Bogu. Chrzest odbywał się poprzez
zanurzenie chrzczonego w Jordanie i służył pokucie.
Przypuszczalnie chrzest Jana Chrzciciela nawiązuje do
żydowskiego rytuału obmywania. Apostoł Paweł widzi
chrzest jako współumieranie z Chrystusem (zanurzenie).

25
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
U Victorii w Sidoarjo, w Indonezji
Fot. Lulus Andika

To jest „Most Suramadu” nocą. W
dniu świątecznym, zwanym „Id alFitr”, jeździmy całą rodziną na plażę,
a wtedy z naszej miejscowości Sidoarjo, leżącej na wschodzie Jawy,
przejeżdżamy przez ten most do
miasta Bangkalan, które znajduje się
na wyspie Madura. Ten most jest najdłuższym mostem w Azji Południowo-Wschodniej: ma 5,4 km długości.
Święto „Id al-Fitr” (Święto Przerwania Postu) w Indonezji jest
świętem islamskim. Muzułmanie obchodzą je na zakończenie
Ramadanu, miesiąca postu. Większość Indonezyjczyków to
muzułmanie. Ja, Vivi, jak i moja rodzina jesteśmy chrześcijanami nowoapostolskimi.
Moje pełne imię brzmi Victoria Beta
Reinova i mam jedenaście lat. Mam
dwoje rodzeństwa. Moja siostra nazywa
się Nathania Bella Prarista i ma 15 lat. Mój
brat nazywa się Evano Bernard Franexist i
ma dopiero trzy latka. Mamy zupełnie różne
imiona, również mama i tata. W Indonezji nie
rozróżnia się imienia i nazwiska, i nie ma też
wspólnego nazwiska rodowego.

Chodzę do szóstej klasy, a do szkoły wychodzę o godzinie szóstej rano. Po zajęciach pomagam mojej mamie w pracach
domowych. Po południu się uczę i przygotowuję na kolejny dzień. Mój tata jest
kapłanem i często się z nami modli.
W niedzielę jeździmy do kościoła do
Surabai i tam też uczęszczam na zajęcia
religii. Mam cztery nauczycielki. One przyczyniają się do tego, że zawsze jestem radosna i szczęśliwa.

Z moją najlepszą przyjaciółką Rere przyjaźnię
się od trzeciej klasy. W kościele niekiedy razem
śpiewamy w duecie. Ja śpiewam też już w chórze młodzieżowym. Poza tym lubię czytać i taniec nowoczesny. Gdy będę starsza, chciałabym
służyć Bogu śpiewem, grą na angklung,
dyrygowaniem i jako nauczycielka religii.
W Święto Dziękczynienia my dzieci
z zajęć kościelnych zawsze coś organizujemy. W moim zborze Surabaja co
roku jest też szczególne wydarzenie:
Dzień Dziecka okręgu kościelnego Jawa
Wschodnia. Wtedy poznaję nowych przyjaciół z innych zborów. Młodzież, a także
inni bracia i siostry przygotowują dla nas
interesujące zabawy. Wiele zabaw zawsze
ma jakiś związek z naszą wiarą.
Dodatkowo z okazji Dnia Dziecka
nasz zbór zbiera się na tak
zwany Dzień Rodzin w Jedong.
Tam po raz pierwszy mieliśmy
nabożeństwo pod gołym niebem, a także wiele ekscytujących
zabaw, na przykład „Trust Fall”
(ćwiczenie zaufania); jest to zabawa polegająca na zaufaniu do
osoby stojącej za tobą, że cię
złapie, gdy upadasz.

Na Jawie artystki malują wzory na tkaninach gorącym woskiem. Jest to technika
zwana batikiem. Następnie tkaniny
zanurzają w kąpieli barwiącej.
Tkaniny przyjmują barwnik tylko w miejscach niepokrytych woskiem.
Fotografie własne
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	W której Ewangelii występuje przypowieść o złym słudze?
A
B
C
D

w Ewangelii Mateusza
w Ewangelii Łukasza
w Ewangelii Marka
w Ewangelii Jana

2. 	Gdzie występuje wyrażenie: „Słowo Boże
jest [...] ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny”?
A	w Liście do Hebrajczyków
B w Liście do Rzymian
C w Księdze Jonasza
D w IV Księdze Mojżeszowej

3. 	Kiedy rozpoczyna się rok kościelny?
A
B
C
D

w Zielone Świątki
w pierwszy dzień Bożego Narodzenia
we Wniebowstąpienie
w pierwszą niedzielę Adwentu

4. 	Który cesarz rzymski próbował chrześcijan obarczyć winą za pożar Rzymu?
A
B
C
D

August
Neron
Tyberiusz
Domicjan

5. 	Przed którym cesarzem w Wormacji miał
stanąć Marcin Luter?
A
B
C
D

Karolem Wielkim
Karolem V
Maksymilianem I
Józefem II

6. 	Nad brzegiem której rzeki został porzucony Mojżesz jako dziecko?
A
B
C
D

Nilu
Tygrysu
Jordanu
Eufratu

7. 	Gdzie jest mowa o odwiedzinach Mędrców ze Wschodu?
A
B
C
D

w Ewangelii Łukasza
w Ewangelii Mateusza
w Ewangelii Marka
w Ewangelii Jana

8. 	Gdzie został ochrzczony Pan Jezus przez
Jana Chrzciciela?
A
B
C
D

w Eufracie
w Nilu
w Jordanie
w Jeziorze Tyberiadzkim

9. 	Kto symbolicznie umył ręce na znak niewinności?
A
B
C
D

Jan Chrzciciel
Piłat
Herod
Judasz Iskariota

10. 	Ile rozdziałów zawiera Księga Sędziów?
A
B
C
D

19
21
24
18

Rozwiązanie testu: 1A, 2A, 3D, 4B, 5B, 6A, 7B, 8C, 9B, 10B
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